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MONSTRACIJA SAN JOSE MIESTE Degančių dolerių REIKALAUJA PALEISTI TURKŲ
Demonstrantai metė akmenis, butelius ir kiaušinius 

į prezidento limuziną
^ SAN JOSE, Cal. —- Prezidentas Nixonas spalio 29 d. čia kal
bėjo respublikonų surengtame mitinge. Susirinko apie 6,000 žmo
nių, kurie entuziastiškai pasitiko prezidentą, Taip buvo auditori
jos viduje. Visai kitokios nuotaikos vyravo prie auditorijos, kur 
susirinko apie 1,060 demonstrantų, daugiausia San Jose kolegijos 

- studentai. Kolegija yra tik kelių blokų atstume nuo auditorijos.
Demonstrantai rėkavo, šūkavo, šlykščius ir necenzūrinius žodžius 

' vartojo.*
Kai prezidentas Nixonas bai

gė kalbėti ir apleido auditoriją, 
tai prasidėjo tikra velniava. Vos 
spėjo jis įlipti į limuziną, kai de
monstrantai pradėjo mėtyti ak
menis, butelius ir kiaušinius. Ir 
visa tai buvo taikoma į limuzi
ną. Vienas sviedinys (šakoma, 

? kad tai buvęs nedidelis akmuo) 
vos per plauką prašvilpė pro 
prezidentą Nixoną.

turėjo nemažai vargo, kol atstū
mė demonstrantus, kad galėtų 
praleisti motorkadą: limuziną, 
kuriuo važiavo Nixonas, sargy
bos automobilius ir autobusus, 
kuriais važiavo palyda.

Kai pasijudino motorkada.’tai 
demonstrantai dar labiau ėmė 
mėtyti akmenis, butelius ir kiau- 

bjaurius keiksmažodžius. Nuken
tėjo autobusų ir automobilių 
langai (jie buvo išdaužyti). Vie- 

iš__automobilio,kiek susižeidė.

įvyko. Keturi demons^^ai bu
vo areštuoti.;’’' '.I ?

Demonstracijos liudininkai sa
ko, jog buteliai, akmenys ir 
kiaušiniai krito lyg kokia kruša. 
Niekad prezidentas Nixonas 
bent Amerikoje nebuvo tokios 
nepalankios demonstracijos su
tiktas. Ta demonstracija yra 
palyginama su Caracas miesto 
demonstracij a, kurio j e Nixonas 
taip patbuvo kiaušiniais ir kito
kiais, daiktais apmėtytas, kai jis 
aplankė Lotynų Ameriką;

Kaip minėta, demonstrantai 
daugumoje susidėjo iŠ studentų. 
Tačiau jų tarpe buvo ir nedarbo 
paliestų inžinierių: Jų nešamos 
iškabos skelbė, kad jie nori dar
bo, o ne bedarbių pašalpos.

Demonstruojama buvo vyriau
siai prieš Vietnamo karą. Tačiau 
demonstracija išsigimė į gaiva
liškus minios veiksmus, kurie 
jokiu būdu negali būti patei
sinti. Juo labiau negali būti pa
teisinti tie-šlykštūs, necenzūri
niai žodžiai, kuriais švaistėsi de
monstrantai. Turint galvoje, 
kad dauguma demonstrantų su
darė stufientat susidaro liūdnas 
įspūdis. Tai suteikia progos de
šiniesiems ekstremistams reika
lauti, kad studentų veikla uni
versitetuose būtų griežtai su
varžyta.

Prezidentui Nixonui vienas ne
malonumas (San Jose demons
tracija) baigėsi kitu nemalonu- 

dinamuosius Baltuosius Rūmus 
Kalifornijoje, ten įvyko mažas 
gaisras.

TOKIJAS___Japonijos prem
jeras Šato norėtų pakviesti pre
zidentą Nixoną aplankyti Japo
niją. Tačiau, sako, jis, tebėra 
gyvi prisiminimai apie Eisen- 
howerio pakvietimą 1960 me
tais. Kaip žinia, ryšium su Ei- 
senhowerio planuojama atsilan
kymu 1960 m. Japonijoje įvyko 
tokios didelės, demonstracijos, 
kad Eisenhoweris susilaikė nuo 
kelionės.

IŠ VISO PASAULIO
♦

MASKVA (dpa). — Ryšium 
su architektų kongreso atida
rymu Kremliuje, Sovietų žinių 
agentūra Tass paskelbė, kad pra
eitais ketveriais metais Sovietų 
Sąjungoje įsisteigė lygiai šim
tas naujų miestų ir 1,500 stam
biosios pramonės įmonių pra
dėjo veikti.

ald Edison, 19, iš Chicagos, pir
mametis Kentucky valstybinės 
kolegijos studentas, pagautas ir 
apkaltintas ginklu užpuolimu ir-j 
apiplėšimu maisto krautuvės.! 
Edisonui užstatas nustatytas 
10,000.

KAIRAS. — Arabai perima 
iš rusų Sam-3 sviedinių bateri
jų operavimą. Tai aiškinama 
tuo, kad jie jau yra pakankamai 
paruošti, o taip pat ir tuo, kad 
tų baterijų yra įruošta tiek daug, 
jog pradeda pritrūkti rusų.

jai išrinktas prezidentas Salva- 
dos Allende griežtai pareiškė, 
kad jis nenuves krašto į komu
nizmą. Jo valdžia vykdysianti 
programas tų partijų, kurios jį 
išrinko, o taip pat darbininkų, 
ūkininkų ir smulkių biznierių.

WASHINGTON AS. — Gyny
bos departamentas “patyrė”, 
kad Amerika ir Nato turi 5,000 
daugiau tankų Europoje, negu 
Pentagono vadovybė apskaičia
vo.

WASHINGTONAS. — George 
Meany, AFL-CIO unijų sąjun
gos prezidentas, ragina remti 
lapkričio 3 d. balsavimuose li
beralus kandidatus. Esą, Nixo- 
no administracija nieko neda
ranti darbo žmonių būviui page
rinti.

WASH1NGT0NAS. — Kelia
mas klausimas dėl pašto naudo
jimo politinei propagandai. 
Amerikos saugumo taryba kal
tinama siuntinėjimu per paštą 
propagandos, kuri yra nukreip
ta prieš liberalus, kandidatuo
jančius į Kongresą. Kadangi tai 
siuntinėjama papiginta kaina, 
tai keliamas klausimas dėl fede
ralinio įstatymo pažeidimo. Mat, 
yra draudžiama naudotis papi
ginta kaina propagandos tiks
lams.

WASHINGTONAS. — Krem
lius per ateinančius dvidešimt 
metų kurstys “mažus karus”, 
pats tiesiogiai į juos neįsivelda- 
mas. Tas kurstymas ir mažų ka
rų puoselėjimas vyksiąs pana
šiai, kaip dabar vyksta Vidurio 
Rytuose ir Vietname. Vadinasi, 
bus teikiama Kremliui palan
kiom valstybėms karinė parama 
ginklais.

♦ Britų valdžia pasiryžusi 
bausti visus prekybinius laivus, 
kurie jūroje paleidžia aliejų. Tas 
aliejus vėliau atnešamas į pakraš 
čius ir užteršiami paplūdimiai. 
Laivų vadovybe bus baudžiama 
iki $12,000 už jūros teršimą.
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Bahamas salų policijos grupė buvo atvažiavusi j Washingtona, D. C., 

kad galėtu pamatyti svarbesnius paminklus ir Įstaigas., Paveiksle 

matome saly policininkus, bežiūrinčius į Abraham Lincolno statulą.

Beturčiai mašiniai skiepijami, turtingieji bėga
• ISTANBULAS, Turkija. — Miesto neturtingųjų gyventojų 

rajonuose žmonės masiniai skiepijami nuo staigią mirtį nešan
čios choleros ligos, o turtingieji masėmis bėga iš miesto, kur kiek
vienas'gurkšnis ar valgio kąsnis gali atnešti mirti.

epide
mijos yra apimti Ankaros. Ducze, 
Adapazari ir Samsuno miestai 
prie Juodosios jūros.

Cholera į Turkiją buvo atneš
ta iš Sovietų Rusijos, kur ji pir
miausia prasidėjo Astrachanės 
mieste prie Kaspijos jūros.

Daugelis valstybių vos gavę 
žinią apie choleros epidemiją, 
nieko nelaukdami ėmėsi griež
tų kontrolės priemonių ir įvedė 
keleivių kontrolę pasieniuose. 
Tuo tarpu iš Turkijos į Italiją 
važinėjantieji sezoniniai darbi
ninkai įleidžiami tik parodžius 
skiepijimo pažymėjimus, o Grai
kija savo sienas su Turkija vi
siškai uždarė.

Austrija iki šios savaitės dar 
nebuvo įsivedusi jokios kontro
lės ir traukiniai bei lėktuvai iš 
Turkijos atvažiuoja ir atskren
da nekontroliuojant keleivių.

Turkijoje choleros aliarmas 
buvo paskelbtas jau. rugpiūčio 
mėnesį. Choleros epidemijai iš
siplatinus Sovietų Rusijos Juo
dosios jūros pakraščiais, Istap- 
bulo gyventojai pradėta priver
stinai skiepyti ir visoks maisto 
produktų, ledų ir gėrimų parda
vinėjimas gatvėse uždraustas.

Prezidentas Nixonas 
pasipiktino

SAN CLEMENTE, Cal.—Pra
eitą naktį apie tūkstantis labai 
kovingai nusiteikusių jaunuolių 
ne tik nubaubė prezidento kalbą, 
bet akmenimis, buteliais ir ge
ležgaliais apmėtė jo automobilį.

Prezidentas padarė labai smar 
kius pareiškimus spaudos atsto
vams, bet jis prižadėjo prieš 
prievartos veiksmus pasakyti 
griežtą kalbą.

Prezidentas tvirtina, kad Ši
taip besielgiąs jaunimas ardo 
pačius gerbūvio pagrindus. Pre
zidentas yra pasiryžęs suvaldy
ti hipiškai nusiteikusius jau
nuolius.

vftuusioižinios

♦ Turkų vyriausybė atmetė 
antrą sovietų notą, kuria rusai 
reikalavo išduoti Praną ir Algir
dą Bražinskus. Turkai išklausė 
sovietų valdžios pakartotą skun
dą, bet argumentai turkų tei
sėjų neįtikino. Turkų valdžia 
pranešė sovietų valdžiai, kad 
Bražinskai nebus išduoti, nes 
turkų įstatymai neleidžia val
džiai išdavinėti politinių tremti
nių. ,

♦ Rusai reikalavo, kad jiems 
būtų atiduoti kiti du Krasnoda- 
ro studentai, kitu lėktuvu pabė
gę į Turkiją, bet turkų valdžia 
oficialiai rusams pranešė, kad 
minėtų studentų jiems neišduos.

♦ Sovietų valdžia penktadienio 
rytą leido dar dviem Amerikos 
konsulato tarnautojams nuskris
ti į Armėniją ir antrą kartą pa
simatyti su dviem Amerikos ge
nerolais, visą laiką tardomais 
apie būtus ir nebūtus dalykus. 
Sovietų valdžia gavo griežtą pro
testą dėl suimtų ir laikomų Ame
rikos karo vadu.

♦ New Yorke karo sandėlio 
sargai ir viena policijos nuova
da gavo patarimą telefonu tuo
jau apleisti namus, nes įvyks 
sprogimas. Sargai ir policija iš
ėjo. Už 7 minučių pasigirdo spro
gimai, padarė apie 10,000 dole
rių nuostolių. Sprogo stori vamz
džiai, prikimšti parako. Mano
ma, jog tai yra tų pačių žmo
nių darbas, kurie išsprogdino 
teismo rūmus.

♦ Gromyko keturis valandas 
kalbėjosi su Vokietijos užsienio 
reikalų ministru Schell. Rusai 
nori, kad greičiau įsigaliotų 
Maskvoje pasirašytas susitari
mas. Bet minėta sutartis įsiga
lios, kai visi sąjungininkai su
tiks leisti laisvą vakarų Vokieti
jos privažiavimą ir priėjimą prie 
Berlyno. Gromiko išskrido tie
siai į Maskva.

dūmai nebeterš oro
WASHINGTONAS. — JAV 

iždo sekretorius Kennedy autori
zavo iždininkę Dorothy Kabis 
nebedeginti senų susidėvėjusių 
popierinių pinigų, o “sumalti” 
juos ir atiduoti popieriaus pra
monei perdirbti į popierių.

Kiekvienais metais po 2,500 
tonų apie 9 bilijonus dolerių ver
tės iš apyvartos išimtų sudėvėtų 
popierinių pinigų yra sudegina
ma 33 federalinių rezervo ban
kų apylinkėse, nemažai prisi
dedant prie oro teršimo — 
atvej u dolerių dūmais 1

šiuo

Britai mažina
karo jėgas

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų valdžia sumažino savo karo 
jėgas salose, bet tuo pačiu me
tu paskyrę žymiai didesnes su
mas Atlante ir Azijos centruo
se esantiems; garnizonams.

Darbiečiai labai aštriai kriti
kavo šį valdžios nutarimą. Jie 
sako, kad negalima mažinti karo 
jėgų pačioje Britanijoje ir stip
rinti garnizoną Hongkonge.

Susirėmimai Jordanijos 
sostinėje ; .

AMANAS, Jordanija. — Jor

Įvyko aštrus susirėmimas tarp biją atvyksta 7,000 Kinijos ko
munistų technikų ir mechanikų 
bei kitokių specialistų, kurie pri
žiūrės Kinijos finansuojamą ge
ležinkelio statybą. Kinų stato
masis geležinkelis bus 1,000 my-

Jordanijos kariuomenės ir Pa
lestinos partizanų. Ties sosti
nės pašto įstaiga kulkosvaidžiai 
tratėjo kelis kartus. .
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sakė, kad Palestinos partizanai Rų ilgumo ir jungs šias dvi jau- 
privalo išsikraustyti i? Amano, nas negrų respublikas 
Iki šio: meto jie-neišsikraustė, zaniją ir Zambiją, 
todėl kariuomenės vadovybė .
ėmėsi priemonių išprašyti par- _ _ _
tizahus bent iš kelių svarbesnių 3,Q0 J ICVlltCS KHU1US 
įstaigų'.;,. 

Partizanams nepatinka kara
liaus Huseino nutarimas paklės
ti premjero pareigoms politiką 
Wafsi Tell. - .

. NEW YORKAS. — Angela 
Davis tebetęsia streiko badą. Ji 
jau šešias dienas išbadavo.

Turklius prezidentas Sunay planuoja 
atvažiuoti | VokiotiĮ, Ir tartis »u vo- 
kiečip valdžios atstovais (vairiais pre
kybos reikalais. Turkų vyriausybė at
siuntė į Boną savo "geležinį žmogų", 
kad jis patikrintų prezidento Sunay 
saugumą. Turkų prezidentui atvažia
vus, tokiu "geležinių žmonių" Bonoje 
bus daugiau. Jie bus įpareigoti sau

goti turky prezidentą.

KARIUOMENĖS PULKININKĄ 
Soviety ambasadorius Dobryninas buvo iškviestas 

į Valstybės Departamentą aštriam pamokslui 
WASHINGTONAS, D. C. — JAV pareikalavo sovietų valdžią 

be jokių išsikalbinėjimų ir išsisukinėjimų tuojau paleisti gene
rolus Scherrer ir McQuairie ir aviacijos majorą Russell. Praeitą 
trečiadienį Amerikos karo lėktuvas audros metu buvo nustumtas 
iš kelio ir priverstas nusileisti sovietų aerodrome. Iki šio meto 
sovietų valdžia dar nepaleido keleivių ir neatidavė lėktuvo.

Komunistai nori
ryšių su prancūzais

PARYŽIUS, (Prancūzija. — 
Vakar į Paryžių atvažiavo stip
ri komunistų delegacija iš rytų 
Vokietijos. Atvažiavusieji paša-: 
koja, kad jie pageidautų diplo
matinių ir ekonominių ryšių su 
Prancūzija.

Iki šio meto komunistai nesi
domėjo Prancūzija, bet dabar, 
kai prezidentas. Pompidou grįžo 
iš ilgos kelionės po Rusiją, tuo
jau atvažiavo tartis. Rytų Vo
kietija įsitikino, kad atsiskyri
mas nuo vakarų Europos jai ne
naudingas.

Komunistinė Kinija 
prisigerina Afrikai
KAPIRIMOSI, Zambija. —

Tanzanijos prezidentas Julius ąukštai iškėlė, o vėliau įnešė į 
sovietų erdvę. Lėktuve buvę ka
riai’ papasakojo rusams apie įvy
kį, prisipažino prie įškridimo į 
sovietų erdvę. Rusai neturi jokio 
pagrindo kitokiems įtarinėji
mams, nes jiems nėra jokio pa
grindo. Valstybės Departamen
tui labai nepatinka sovietų spau
doje pasirodę straipsniai apie 
dviejų generolų patekimą į so
vietinę Armėniją.

Bet labiausiai Dobrynina nu
stebimo valstybės departamen
to reikalavimas kartu su Ame
rikos generolais paleisti ir tur
kų kariuomenės pulkininką Ce- 
vat Denlie. Jis buvo Amerikos 
karių svečias, skrido JAV kariš
kame lėktuve ir nieko nekaltas 
dėl patekimo į sovietų erdvę.

Valstybės Departamento notą 
Dobryninas tuojau pranešė Mas
kvai. Už 25 minučių jis telefo
nu informavo Valstybės Depar
tamentą, kad Amerikos kariai 
bus paleisti, kai bus baigtas 
tardymas.

Nyerere pranešė, kad iki šių me-

Tan-

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Iš kariuomenei artimų sluoks
nių pranešta, kad atrasti buvu
sio Argentinos prezidento Pe
rono žmonos Evos Peronienės 
palaikai, kurie buvo dingę, kai 
jos vyras buvo nuverstas prieš 
penkiolika metų.

Evos, kurią milijonai argenti
niečių su meile vadindavo Evita 
(Jievutė), palaikai šiomis die
nomis atkasti Campagnolo kapi
nėse 44 mylių atstume nuo Ro
mos. Kaip Jievutės palaikai 
dingo iš Argentinos ir atsirado 
Italijoje, priklauso prie didžių
jų Argentinos vidaus paslapčių.

Evita Peron buvo įtakingiau
sia moteris visoje Lotynų (Pie
tų) Amerikoje.

Kai ji 1952 metais mirė nuo 
vėžio, būdama dar tik 33 metų 
amžiaus, ji su didžiausiomis val
stybės iškilmėmis buvo pašar
vota Generalinės Darbo Konfe
deracijos rūmuose, iš kur turėjo 
būti perkelta į jai pastatytą 
puošnų mauzolėjų, bet tuo me
tu įvykus perversmui ir jos vy
rą nuvertus, Evitos kūnas din
go ir jokie tyrimai iki šiol jo
kių pėdsakų nebuvo suradę.

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y. 
— žmonių gimimai ir mirimai 
pasaulyje yra sumažėję, tačiau 
prieauglio ekspliozija pasilieka 
tokia, kad žmonių žemėje 2006 
metais bus dukart tiek, kiek 
yra šiandien, o šiandien jau yra 
pusketvirto bilijono, praneša 
naujausias JT metraštis.

JAV vyriausybė pakvietė so
vietų ambasadorių A. Dobryni
na į Valstybės Departamentą, 
įteikė jam griežtą notą ir nuro
dė kelis sovietų valdžios netole
ruojamus žingsnius. Naujai vei
kianti Sovietų Sąjungos ir JAV 
konsularinė sutartis įpareigoja 
sovietų valdžią keturių dienų 
laikotarpyje leisti Amerikos kon
sulato tarnautojams pasimatyti 
su Amerikos piliečiais, pateku
siais į sovietų rankas. Tai ne
reiškia, kad rusai turi laukti ke
turias dienas. Tai reiškia, kad 
jie gali leisti pasimatyti tuo
jau, bet ne vėliau keturių dienų. 
Jie turi duoti ne vieną pasima
tymą, bet kelis, kiek tiktai rei
kės ir bus pageidaujama. Sovie
tų valdžia nesilaiko naujai pasi
rašytos konsularinės sutarties.

Armėnijos aeroarome nusilei
dę Amerikos kariai informavo 
rusus, kad jų lėktuvas įskrido 
į nepaprastai stiprią kalnų oro 
srovę, kuri pirma lėktuvą labai

Atšaukė ambasadorių 
iš Jordanijos

KAIRAS, Egiptas. — Egip
tiečiams labai nepatinka kara
liaus Huseino nutarimas pa
kviesti premjero pareigoms la
bai griežtą politiką Wafsi Tell. 
Egipto prezidento Sadat pasi
piktinimas toks didelis, kad jis 
atšaukė Egipto ambasadorių iš 
Amano.

Egiptiečiai bijo, kad naujoji 
Jordanijos valdžia nenuginkluo
tų Palestinos partizanų. Jorda
nijos karalius turi pakankamai 
karių ir ginklų visiems Arafato 
partizanams nuginkluoti. Jeigu 
partizanai sutiktų vykti į fron
tą ir ten užimti pozicijas, tai 
karalius nieko partizanams ne
darytų, bet jeigu jie bandys 
sudaryti dar vieną valdžią Jor
danijoje ir pradės pilietinį ka
rą, kaip skelbia partizanų spau
da, tai karalius atims iš partiza
nų ginklus.
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DIDYSIS BANKETAS PRAĖJO
Marquette Parko Lietuvių 

Namų Savininkų banketas įvy
ko spalio 24-tų d. parapijos sa
lėje. Banketų pradėjo pirm. 
Juozas Bacevičius. Jis pasvei
kino svečius pakviesdamas 
vietos klebonų kuri. A. Zaka
rauskų sukalbėti maldų. Juo
zas Bacevičius supažindino 
žymesnius svarius: Casimir G. 
Oksą, Lietuvių Prekybos Rū
mų pirm., Benjamin. J. Ada- 
ųK)Wskį, senatorių Joseph Kra- 
sowskį, senatorių John J. Lani 
gan, atstovų Walter “Babew 
McAvoy, kandidatą Joseph

gu aš būsiu perrinktas, aš da
rysiu žygius, kad ši miela ko
lonija kuo ilgiausiai išsilaiky
tų jūstj. rankose, ir aš remiu 
kun. Francis Lawler darbų.

A. Adamowski: — Aš ma
tau kad jūsų nuosavybių mo
kesčiai yra per dideli, neteisiu 
gai paskirstyti, taip kad ma
žųjų namų savininkai turi mo
kėti didžiausius mokesčius. Jei 
aš būsiu išrinktas, aš darysiu 
žygių, kad šita nelygybę būtų 
pašalinta. Aš užtikrinu jums, 
kad aš tai padarysiu.

McAvoy: “Aš mėgstu šių ko
Potempų, kandidatų Theodorą 
A. Allen,, 13-to wardo alder- 
maną Michael J. Madigan, atsto
vų Frank D. Savickų, 13-to war 
do committeeman Casimir Sta- 
szcuk, “Draugo’’ atstovų Bro
nių Kviklį, Kazį Karužų, iš Ca- 
lifornijos, Christin Austin “Nau 
jięnų atstovę, p. Jasiulevičius 
iš Cicefo ir Josephine Krisciū- 
nienę iš Indianos — rėmėjus 
žurnalistų Antaną Gintnerį. 
Sveęįar’paeiliui pasakė po ke
letą žodžių. Čia keletas pasi
sakymų: John Lanigan — jei-

lonijų ir jus, pavyzdingus lie
tuvius. Šioji kolonija turi būti 
saugi. Aš visada remsiu teisin
gus jūsų reikalavimus.

J. Bacevičius pareiškė, kad 
prieš keturis metus, kai vyko 
riaušės prieš neprašytus sve
čius mūsų kolonijoje ir jau
nuoliai buvo areštuoti, tai su 
McAvoy pagalba jie buvo grei
tai paleisti.

Sekr. Antanas Stakėnas, pri
minė pasibaisėtinus įvykius 0’ 
Toole mokvklos kieme. Tenai 
atsiradus tuščių vietų privers-

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
l nauja taupymo ir namų 

paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 

L Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore- 

I tume būti Jums naudingi 
• ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE . 
CHICAGO, ILLINOIS SMS 

PHONE: 254-4478

o
Passbook Savings 

AH' accounts ̂ com
pounded daily.— 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1971 Plymouth-Duster

M

25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
S? G T X FURY-DUSTER*

BALZEKAS MOTOR SALES INC, 
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 

■■■■■■■■■■■■■i ■■■■■>

CRANE SAVINGS and Loan Association

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083
NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS 

< ■ ~ r ./ < *

5
*$ on fl % mokama vieny £ % 

investment OR -- mety certifi- MA .• account ^J4 “5?8$s!owaU’ V Vn

x \ ar daugiau certificates
> • . * . - * ♦ * W’ - - - ,

Pįnigai įdėti prieš mėnesio 15- d. duoda dividendus už visą mėnesį.
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

Prašome aplankyti naują musy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vak.; 
Antrad ir penktadienį D:00 ryto — 5:00 vakaro; Šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta t z

SAVICKAS ■ MADIGAN - TERZICH

Pobūvį pradėjo parengimų

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRĄTINĮ
■-DIMRAŠTĮ "NAUJIENAS"

RĖMĖ IR REMIA NAMŲ SAVININKŲ REIKALUS 
RĖMĖ APYUNKINIŲ MOKYKLŲ POLITIKĄ • 
GINA ĮSTATYMUS IR REIKALAUJA TVARKOS.

FRANK D. SAVICKAS 
kandidatas senatoriaus 

pareigoms

statutas draudžia!
A j G&ttneriii

tinai buvo • integruota, apie 33 
procentai, juoduku. Tai pada
rius, inokykia buvo perpildy
ta ir tųo.rr-eųidamaši. Miesto de- 
mokraįU3ądihmistracija, ban
do paslhtyti šios mokyklos kie
me pridedamą mokyklų.- Tam 
priešinėšt.-; iįyįe tos gyventojai, 
su plaMaįfeiš irj Jki tais - Ženklais. 
Protesto .eisenose, hiatosi dau
gybė jaųnhjao. ir .f moterjs su 
vaikaiš^z'.pęžiūrint Blogo oro, 
daugelįŠĮĄ dalyvauja ’ protesto 
žvgiuošėiĄ-'Kuri. Francis Law- 
ler motyviIQjrij?tUo,ę kad mo
kykla .‘tu^rif'bfiH statoma ten, 
kur jiL^ką^iagą.; ne kur jau 
yra. Lįrm' Baėeyičius atkrei
pė visų^iiėBafesi apie Bražinskų 
pabėg^ą\Tėktuvuį- j- Turkiją. 
Tai btįvbLldntde.Iis žygis. Lietu
viai ^pralaužė geležinę
uždangg^Jektuyu >ir prasiveržė 
Į laisv^^Eaš^'auk.Oti jų kelio
nei ka<^jnebūhL'grąžinti .atgal: 
Sveciaikiaųtriai reagavo ir pa
rėmė aukomis r ■ į ; •

NVahėrųZabrbdški,1 ukrainie-. 
tis |5Ox0^..ĖaayšKaruža iš- Los 
Angele^įVą®foęhia,~^10,00; Ęd- 
vardasTir?Adelė 2ėrriai tis, ^1 GkOO 
Julia ^ęąlaskąs; Matas 
Milašauškas; •> ^1000; .Kostas 
Repšys*" .^o’.OO, Vitoldaš Pet
rauskais,' Bruno Klemka,

Nsriai-rės prašomi skaitlingai 
ąlMlankyti, - nes turiux svar
bių reikalų aptartu Ypač rei
kia gerai pasiruožti aiivo klubo 
šokių vakarui, Šeštadienį lap
kričio 21 d. Talman salėje nuo 
7 vaL vakaro. Bilietas tik vie
nas doleris, šokiams gros To 
ny Valiūno orkestras. Bus vi
sokių gardžių valgių bei gėri
mų ir daug puikių " dovanėlių. 
Klubas visus nuoširdžiai kvie
čia atsilankyti. Vėliau susirin
kimą užbaigus bus smagus vi
sų bendras pobūvis ir vaišės.

A. Jiuįis

gerai aptarnavo sye- 
Sveeiu.'.BaKvavo arti 300.

grojant 
isminosi iki vėlyvos 
>veėiai buvo dėkingi

nė, o sykiu ir kanadiečiai įver 
tina mano darbą. . Man nepap
rastai malonu, . kad sodietės 
audėjos menininkės įdiegtų 
daigų galiu toliau ugdyti Į bu- 
jojantį tautodailės medį.

Dėkoju -Jums visiems atsi
lankiusiems į šias iškilmes. 
Ypatingai ’B. Nagienei už pa
sakytą žddį,: ' inžT Paškevičiui 
už rūpestį ir -darbą surengiant 
mano gobelenų — kilimų pa
rodą ir suorganizuojant mano 
darbo pagerbimą.

nuomone našliukų pobūvis bu 
vo įdomus, linksmas ir Duotai 
kingas.

Svečius pristatinėjo Stanley 
Molis, kuris ir pravedė progra
mą. Svečių tarpe buvo ir soL 
Alg. Brazis su žmona Aldona.

Įdomu, kad apsivedusieji 
našliukai toliau jau .nebegali 
priklausyti tam klubui. Jie tu
ri išstoti. Taip sako jų įstatai. 
Atrodo, kad tai lyg panašu į

ROBERT M. TERZICH
Kandidatas Seimo atstovo 

pareigoms
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komisijos pirm. Anna Condux 
pasveikindama svečius.. Buvo 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai, Vėliau tarė žodį pirm. M. 
Neberieauenė, valdybos ir ko
misijos nariai, Suvalkiečių dr- 
jos pirm. L. Vasilevas bei visi 
garbės stalo svečiai pasveikino 
dalyvius. Buvo daug ir tokių 
kalbėtojų (lietuvių ir svetim
taučių), kuriems reikalingi 
bakai.

Ypatingai skanūs buvo iš 
kelių patiekalų pietūs. Nevel
tui sakoma, kad jei nori gerai 
pavalgyti, tai nueik į našliu- 
kių balių! Pas juos visuomet 
bilietų pritrūksta. Prie durų 
niekas bilietų negavo. Visos 
vietos buvo užimtos. Pora sve 
čių buvo atvykusių iš Lietuvos, 
o vienas — Kazys Karuža — iš 
Los Angeles, California. Jų

Eržvilko Klubas
Eržvilko Draugiško Klubo 

svarbus /susirinkimas įvyks 
trečiadienį, lapkričio 4 d. Tal
man salėje, 4500 So. Talman 
Avė., prasidės 8 vai. vakare.

$5.00, Elena Micevičienė, $5.00, 
Kazys Valantinas, $5.00, Alfon 
sas Bartkus, $5.00, Mykolas So 
rius, $5.00, . Bronius Gelažius, 
$5.00, Pe Iras Narbu tis,. $5.00.' 

' • '.r'- , • ■* . ■
Aukotojams-. - pageidaujant, 

ir daugumai svečių pritariant 
suaukoti‘.'pinigai jau pasiųsti. 
Buvo turtinga laimės išbandy
mo proga. " Ją globojo Antanas 
Stakėnas- ir sėkmingai prave
dė Stasys Patlaba> Bilietus pla
tino Elena Bagdžiūnienė ir Pra 
nė Patlabienė. Dovanas auko
jo: ' Konstitucinio seimo atsto
vas Joseph Rachūnas, An tanas 
Stakėnas, A dolf as Ši m k u s, Sta
sys Patląha, Pranė Patlabienė, 
Juozas Vikšraitis,* Frances Zeh- 
kuSj Juiiri Cibulskis ir kiti. Vir
tu vės vyr.’šeimininkė T. Rep
šienė, su talkininkėmis geriau 
siu maisttif vaSįpo -svečius. My 
kolas Šorius šu savo Štabu gai
vino ir 
čius 
Geriem muzikantam 
svečiai 
nakties 
už gerų tvarką,., klausinėdami 
kada vęljbųą>iokš^9ųaIoDųs 
būvis J.Tais <iąug' Įdkiį,!"’ktine’ 
apgailestavo- neatvykę.

Stasys Patlaba

naujos poros
Našlių;rnašliukrų ir pavienių 

klubas jau seniai gyvuoja Chi- 
cagoje ir ;turi gerą pasisekimą, 
Į šitą klubų stoja nariais dau
gumoje našliai.- Ten jie turi 
progos susipažinti su našliu- 
kėmis. Bet. jų vedybos nėra 
gausios. Tik šių-metų banketo 
metų buvo pristatyti ir apdo
vanoti nariai kurie klube susi
pažino ir. apsivedė. rTokių bu
vo net keturios. poros. Viena 
iš jų naujieji ateiviai, šio klu
bo buveinė 'yra Brighton Par
ko ribose. Klubas; turį apie 400 
narių ir geroka) -lurid, ries vi
si klubo nariai stropiai dar- 
buojasr klubo-naudai*- 

■; Klubo' metinis ^: parengimas 
jtai^yėrpė Įvjko spalio i&d^-ĄJltyko apie 

400 svečių ^r . pripildė erdvią 
šalę. -Salė yrp -vertą dėmesio 
didesniems parengimams. Ji 
buvo gražiai, papuošta. Salė 
yra prie -Archer; ir 40-tos gat-

A. Tamošaitienės žodis parodą atidarant
Kaip’. jau ~ Naujienose buvo 

rašyta,įZmie šio spalio 24 iki 30 
dienos National Library.- patal
pose QttaWoje, Kanadoje, įvy - 
ko žinomos.; lietuvaitės daili- 
ninkėsjir; audėjos Anastazijos 
Tamošaitienės - darbų 23 gobe
lenų —-kkiliriity ' paroda, kuri 
buvo gausiai. -lankyta ir aukš
tai įvertinta; A;;

Parodą" atidarant, pati daili? 
ninkė A; Wairiošaitienė pasakė 
tokią, ?kaid>Tritrumpą bet; turi
ningą \•

šios^dįenoš jškilmės Ottawo- 
je atžymintmano kultūrinį 
darbą jriąne < didžiai jaudina. 
Kada pradėjau menini darbą, 
labai gčrai atsimenu, ir malo
nu jį L*$i8Ddien minėti. Kada 
gimiau,- neprisimenu, tad ir 
gyvenimo sukakčių, nešvenčiu.

Alan įtin J lengva imtis teptu
ko ar šešti Į stakles, bet pasa
kyti juriiš kalbą — tai ne ma
no menas; '

Ir mūsų kietos jjraeityje 
liaudies menininkėaudčja pa Ii 
ko mums ; didžiąusių turtą —- 
audinių "marginius, sukrautus 
į didžius 'tautddailės kraičius, 
ne vien'sali, bėt ir lietuvių .tau 
tai. G mūsų tautosakoje.. kaip 
dainose^ pasakose bei ^pądąvi- 
m uoselį y¥4' j^toy tas jų uolus 
darbas^- jGfi^tbingųjįnaš.. j

Pelriė^Biflititeš Skulptūroje 
va izd aėjąnii' ‘yęrpęjU* 
nanti 
ja ir atjdėja';b«ya' rr .lyietęjfu

NIa ni- Įyuvo ;.lemta:t p asirinkli 
savo gyvenime->audėjos,: daili? 
ninkės? bei mokJlojbs . prpfesi- 
ją, kurią aš'mčgštu' lr tpje srL 
tyje atsidėjusi, :dirbu.’'lyEabaityės, 
džiugų,^ kad lietuvių yisuome-

EDERAL#
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OfCMKAQO

MICHAEL J, MADIGĄN 
Kandidatas Seimo atstovę 

pareigoms - ??

ONCE YOU HAVE DECIDED ON YOUR GOAt
DECIDE ON STANDARD ftDERAL

WewiR help you operini vtx* two import irt in*» retie.'tor anv 
savings program, safeh and high earnings. We pav the h’tihest »ntere4 rate^ permrtled 
br Federal law and no savings instihifion m the rmmtrv has a better record where ?■ 
fce safefr of saver's monev is concerned — we have honored every withdrawal 
request promptly since our founding in 19U9. and that mvludes the dark panic days 
during die ^eat depression. When you need your savings. Standard federal wit! have 

dSettt available to you plus Mtrued earning*, and thi* you can depend on.

5% TO 6%
PER ANNUM 

DEPENOMG ON TYPE, 
AMOUNT AND TERM

INTEREST 
PMO QlMRTEm.Y



ADVOKATAS JONAS NAŠLIŪNAS
Gimė 1900 m. spalio mėn. 31 

d. Smalių km., Joniškio vals., 
Šiaulių apskr. Mokslus pradėjo 
Mintaujos gimnazijoj, kurioj mo
kėsi nemažas būrys lietuvių. 
1918 įstojo Šiaulių gimn., įsijun
gė į gimnazistų saviveiklą ir 
veikė aušrininkų būrely. Lietu
va buvo pavojuj, tad buvo, šau
kiami savanoriai. Į šaukimą ati 
siliepė nemažas būrys mokinių, 
jų tarpe ir J. Našliūnas. Kaip 
drausmingą karį,, buvo net pa
skyrę karo mokyklon, bet jis* ap
sisprendė grįžti gimnazijon, ku-

rią ir baigė 1923 m. Ne visi Šiau
lių gimnazistai sugrįžo: Juozas 
Kumpis, Vacbergas ir kt. žuvo 
fronte.

Gimnaziją bagius, J. Naši, per
sikėlė Kaunan, įstojo Liet. Uni- 
versitentan teisių fakultetan ir 
jį baigė 1927 m. Universitete 
buvo susidomėjęs stud, varpi
ninkų veiklą, bet galutinai apsi
sprendė ir aktyviai veikė Neo- 
Lituanijos korp. eilėse, kur įgi
jo didelį pasitikėjimą ir buvo 
renkamas atsakingoms parei
goms. Taip pat įsijungė į tuo-

metinj visuomeninį veikimą.
{stojęs advokatūron, jis savo 

darbą taip pamėgo, kad net tu
rėdamas progų bei pasiūlymų 
kitur dirbti — pasiliko advoka
tu. Pradžioj Lietuvoj veikė 
prisiekusiųjų ir jų padėjėjų In
stitucija. J. Naši, pasirinko Liu
dą Noreiką, žymų politiką, vi
suomenininką, ir tapo jo padė
jėju. Deja, po metų laiko L. No
reika tragiškai žuvo nuo kulkos, 
paleistos karin. Okulič-Kazarino 
(kortų ginče). Jaunam advoka
tui teko perimti ne tik visas by
las, bet pasirūpinti ir likusia naš
le su vaikais. Adv. J. Naši, są-

NEATIDĖLIOTINAS REIKALASžiningai atliko savo pareigas. Jo 
vardas, kaip gerti advokato — 
augo, ji įvertino-: ir jo kolegos 
advokatai, rinkdami jį į savo 
organizacijų valdomuosius or
ganus.

Jis buvo išrinktai Tautininkų 
S-gos vyr. v-bos nariu, Taut. 
Fondo v-bos nariu ir t. t. 1930 
m. tapo vienas iŠ ŠųBisiėk. m-jos 
juriskonsultų, kur išbuvo 10 me
tų. . Kada jam. buvo pasiūlyta 
Vyr. Notaro vieta (būtų reikė
ję atsisakyti nuo adv.), jis pa
siūlė savo draugą Julių Indrišiū- 
ną, kurs tuo laiku advokatavo 
mažam Vilkijos miestuke, pa
starasis' vėliau tapo finansų mi
nistru, gi dar vėliau Tautinin
kų seimo yięepirm.). Reikia 
spėti,'kad JN būdamas labai ar
timai prie valdžios vairo, nebu
vo labai entuziastingas. Jis ma
tė, kad Taut. S-gos įtaka į val
džią smunka, gi pačioj s-goj at
sirado karjeristų, taip pat per
bėgėlių iš kitų partijų...

Jis pradėjo veikimą Verslinin
kų S-goj, taip pat aktyviai dir
bo LFLS (Liet. Fiz. Lavin. S-ga) 
būdamas jos mecenatu. Jis turėjo 
nemažas pajamas, bet buvo dos
nus jas išleisti įv. liet, organiza
cijoms. Jis gelbėjo visus, kas 
į jį kreipėsi, kai kuriuos net 
išgelbėdamas nuo kalėjimo...

Bene 1929 m. vedė Birutę Ma
tulaitytę, bet nesutardami, po 
kelių metų, geruoju išsiskyrė, 
nors formalūs, skirybų popie
riai galėjo būti padaryti vokie
čių okupacijos metu.

Kada Voldemaro Smetonos 
ginčas- išvirto viešumon vulga
rioj formoj, JN buvo išrinktas 
abiejų sparnų taikytoju. Buvo 
padėta daug pastangų, bet san
tarvės taip ir nepasiekta. Opo
zicijos žmonės taip pat mokėjo 
įvertinti jo tolerantiškumą ir ne
aklą pritarimą diktatūrai.

Pirmai Sovietų okupacijai 
įslinkus Lietuvon, Jis buvo pri
verstas bėgti per “žalią sieną”. 
Apsigyveno Berlyne, prisidėjo 
prie lietuvių veiklos. Pragyve
nimui dirbo Ulšteino spaustuvėj.

Tai pasak UPI buvo pirma ir 
didžiausia žydų dęmonstracįįh 

kurioje nepaisant lieSavaime aiški' ir būtina moks
linio tyrinėjimo sąlyga — tai 
prieinamumas prie atitinkamų 
Šaltinių. Be jų mokslinis dar
bas neįmanomas. Bet turėti po 
ranka tinkamą medžiagą dažnai 

•yra sunku, jei iš viso įmanoma, 
ypatingai negrinėjant temą, susi 
jusią su Lietuva, kuri tarptau
tinėj plotmėj aUplamai nesulau
kė pakankamo dėmesio.

Ieškodamas medžiagos savo 
disertacijai^ kuri liečia Lietuvą 
pirmajame 'šio šimtmečio de- 

■ šimtmety, aš priėjau keletą ak- 
ligatvių, kol aplankiau Alkos 
muziejų Putname,. Conn, čia 
nuošalėje, Naujosios Anglijos 
banguojančiose kalvose yra tik
riausios lituanistikos aukso ka- 
■syklos. Muziejaus patalpose ga
lima užtikti daug, archyvinės 
medžiagos, liaudies drožinių, o 
taip pat ir dabartinių lietuvių 
menininkų kūrybos ir kt.

Man ypatingai rūpėjo lietu
viškų knygų ir laikraščių rin
kinys,Jų tarpe Aušra (1883-86), 
Šaltinis (1906—1912), Draugija 
(1907-40), Darbininkas (1915 
ligi šių dienų), Draugas (1909 
ligi šių dienų), Kova (1905-07), 
Dirva (1898—1903) ir daug kitų.

Sovietuose,Tikslus knygų kiekis nežinomas, 
bet jis skaičiuotinas dešimtimis 
tūkstančių, šiame rinkinyje yra 
knygų ne tik lietuvių kalba, bet 
apsčiai ir kitomis kalbomis, ži
noma, visos jos liečia Lietuvą. 
Netenka abejoti, kad šio pobū
džio rinkinys yra vienas vertin
giausių visame pasaulyje.

Kultūrininkas, kuriam šio rin
kinio nuopelnai priklauso, yra 
prelatas Pranciškus Mykolas 
Juras. Prieš daugelį metų jis 
pradėjo rinkti lituanistiką tiks
lu išsaugoti lietuvių kultūrą. 
Tam jis buvo visą amžių atsidė
jęs, ir jo triūso rezultatai yra 
akivaizdūs.

šio kultūrinio palikimo svar
ba yra nekainuojama, ir jis, be 
abejonės, vertas visos lietuvių 
bendruomenės paramos. Prela
tas Juras ir dabar, kaip ir anks
čiau, yra susirūpinęs didįjį dar
bą tęsti. Pagelbėti galima dviem 
būdais: finansiškai ir renkama 
medžiaga. Reikėtų bent dvigu
bai praplėsti patalpas, nes da
bartinis pastatas yra per mažas. 
Kiekvienas lietuvis, turįs senų 
spaudinių, kurių jis pats nevar
toja, privalėtų susižinoti su prel. 
Juru arba tiesiog turimą me
džiagą siųsti į muziejų. (Reikia 
naudotis specialia knygų per
siuntimo rata — šeši centai už 
svarą).

šią medžiagą išlaikyti yra di
džiausios svarbos reikalas ir tai
pogi skubus, neatidėliotinas, nes 
kasdien šis tas pražūva negrą
žinamai.

Parama reikia siųsti šiuo ad
resu: ALKA Museum, RFD No. 
2, Putnam, Connecticutt 06260.

Jonas Cadzow

taus, dalyvavo didelis kiekis Žjb 
dų jaunuomenės,, užblokuojarit 
gatves ir sutrukdant susisiėkj-
mą pačiame miesto centre. Ą

Jokių demonstracijų ųei tfuk
pusėsvaldžiosdymų iš

STATE REPRESENTATIVES—LEVER 13B17-BSTATE SENATOR — LEVER 10-B
THEIR REPUBLICAN RECORD

• REAL ESTATE TAX CEILING FOR CHICAGO.

• ELECTED SCHOOL BOARD.

• BAN ON FORCED BUSING.
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NSUKFU

UNIVERSAL

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

Taupyme MUUf 
Apdrausti Iki $20,000.

• SENIOR CITIZENS' HOMESTEAD EXEMPTION 

AMOUNTING TO: $1500 PER YEAR.

• HOMEOWNER PROPERTY TAX EXEMPTION — $100 PER 

YEAR OF OWNERSHIP UP TO 25 YEARS AND $2500.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So- Halsted St Chicago, d 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tri. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobillanui pastatyti

Raginkite savo apylinkę 
augti | taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus, Pirma, jie padeda Jums pa- į 
siekti asmeniškus jūsų /užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę « apylinkės ben- »• 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- / 
uesio pirmos.

Chicago Savings
and Loan Association

PER ANNUM PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

■ 2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM i PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
. Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ij /O PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
JOHN PAKEL, Sr. Chairman of the Board Mrs. PHIL PAKEL, President

AR JŪS JAU- PAVARGOTE DEMOKRATAIS^NAUDOJANCIAIS JŪSŲ 
MOKAMUS DOLERIUS TURTINGIEMS NAMŲ SAVININKAMS ŠELPTI 

IR VIEŠOMS PAŠALPOMS TEIKTI?Ml

Lietuvon grįžo su pirmais vo
kiečių daliniais. Kaune vertė
si advokatūra. Raud. Armijai 
artėjant, pasitraukė į Alsacą. 
Persikėlė* Paryžiun, iš kur atsi
dūrė Brazilijoj, kur 1946 m. bu
vo Rio de Janeiro Liet. S-gos 
pirm. :

1949 m. atvyko į JAV ir ap
sigyveno Čikagoj, kur būta daug 
jo draugų, net ir giminių. Tuoj 
įsijungė Į .lietuvišką darbą, čia 
tenka dirbti ne taip lengvą dar
bą (jis juo nesiskundžia), yra 
visados geroj nuotaikoj ir pa
gal' seną įprotį, negaili skati
ko įvair. lietuviškiems reika
lams. Malonu žinoti, kad jo 
sveikata taip pat yra geram 
stovy.

Kilęs iš ūkininkų šeimos, tik 
per savo valią bei užsispyrimą 
pasiekęs- aikštąjį mokslą, jis 
stengėsi kiek įmanydamas padė
ti panašiam-jaunimui, taip pat’ 
atsidėkoti Tėvynei, kuri, deja, 
šiandien yra okupacijoj ir ku
riai padėti reikalinga'visų liet, 
talka. . . .... .

Sulaukusiam garbingos 70 m. 
sukakties, Jonui. Našliūnui lin
kiu ir toliau tęsti darbą savo 
tautai " WB. P

ŽYDAI MASKVOJE ŠOKO 
IR DAINAVO GATVĖSE'
MASKVĄ. — Virš 15 tūks

tančių žydų šoko ir dainavo Mas
kvos aikštėje priešais didžiąją 
sinagogą švęsdami Simchat To
rah šventę minint Mozės dešim
ties prisakymų sukaktuves. /

CHICAGO DAILY NEWS, 1970 m. spalio 9 d. nr. rašė

NAMŲ SAVININKAI MOKA UŽ

LAKE POINT TOWERS

Mažų namų savininkai Chicagoje ir Cook apskrities priemies * 
čiuose dviejuose didžiausiuose Gold Coast namuose — Lake Point
Towers ir Carlyle — gyvenantiems apartamentų nuomininkams 
padeda mokėti nuomas, sako asesoriaus rekordai.

Rekordai rodo, kad pažymėjimą gavusi Lake Point Towers 
turi įrašiusi 35% sąlyginį faktorių, kuris sumažina jų mokesčius 
beveik dviem trečdaliais.

CABRINI GREEN

Atstovų rūmų įstatymas Nr. 1265, kuris nuima nuo pašalpas 
gaunančių žmonių imamos nuomos dydžio ribas yra demokratų 
paruoštas ir Savicko bei jo demokratų kolegų nubalsuotas įstaty
mas, leidžiantis viešąją pašalpą gaunantiems žmonėms gyventi bet 
kurioje vietoje, nekreipiant dėmesio į kainą, tuo tarpu kai mokes
čių mokėtojai turi mokėti jų sąskaitą.

LAPKRIČIO 3 D. Jus galite ką nors tuo reikalu padaryti

BALSUOKITE Už REPUBLIKONUS

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

LANIGAN McAVOY-POTEMPA
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Eikime balsuoti
i

Patariame visiems lietuviams dalyvauti ateinančio 
antradienio rinkimuose. Anksčiau atvažiavusieji lietu
viai jau seniai yra Amerikos piliečiai ir yra įsitraukę į 
visuomeninį šio krašto gyvenimą, šiandien didelė lietu
vių dauguma, atvažiavusių Antrojo Pasaulinio karo pa
baigoje, taip pat jau yra gavę Amerikos pilietybę ir tu
ri teisę pareikšti savo valią artėjančių rinkimų metu. Ne 
visi Amerikos piliečiai pasinaudoja rinkimine teise. Jie 
numoja ranka ir rinkimuose nedalyvauja, bet lietuviams 
nederėtų ranka numoti.

Amerikoje rinkimai yra laisvi ir tvarkingi. Rinki- 
muose negali dalyvauti kiekvienas, kuris teikiasi užsuk
ti į rinkiminę būstinę. Rinkti gali tiktai Amerikos pilie
tis, laiku užsiregistravęs ir įtrauktas į rinkiminius są
rašus. Kas į rinkiminius sąrašus nėra įtrauktas, ko rin
kimų teisėjai negali patikrinti, tas balsuoti negalės. Rin
kimai be rinkiminių sąrašų yra netvarkingi Kai balsuo
ja, kas ateina, tai jis gali nueiti ir i kitą vietą ir ten 
antrą kartą balsuoti. Amerikoje toki dalykai negalimi.

Politinis Amerikos gyvenimas yra laisvas. Ameri- 
kiečiai gali priklausyti bet kuriai veikiančiai politinei 
partijai, Jeigu veikiančios partijos jų netenkina, tai jie 

- gali įsteigti naują partiją. Svarbu, kad partijos veikla 
neitų prieš pagrindinius šio krašto įstatymus; kad parti
ja negriautų tų pamatų, * kurie duoda krašto gyvento
jams didelę laisvę ir neša gerbūvį.

Rusų okupuotoje Lietuvoje kartas nuo karto taip 
pat pravedami “rinkimai”. Bet ten kandidatus įvairioms

pareigoms parenka okupantas arba jo patikimas kom
partijos narys. Nei pačioje Rusijoje, nei rusų okupuo
tuose kraštuose pirminių rinkimų nėra. Ten kompartijos 
vadovybė “iškelia” kandidatus, sudaro sąrašus ir liepia 
žmonėms eiti į “rinkimus”. Nuėjus į “rinkimų” būstinę 
— nėra ką rinkti. Nėrą ką rinkti, nes nėra jokio pasirin
kimo. Ten yra tiktai vienas kandidatas parinktoms pa
reigoms. Amerikoje rinkėjas gali pasirinkti bet kurios 
partijos kandidatą. Vietomis yra dviejų, trijų arba net 
kelių partijų kandidatai. Jis turi teisę pasirinkti patį ge
riausiąjį. Tuo tarpu rusų pavergtuose kraštuose rinkė
jas savo balsą gali atiduoti tiktai už vienintelį komunis
tų parinktą kandidatą. Tai tik pasityčiojimas iš rinkėjų, 
nes jiems neduoda teisės pasirinkti. Rusijoje balsuotojai 
nerenka, bet tiktai patvirtina komunistų paskirtą 
užveizdą.

Amerikos piliečiais tapę lietuviai yra susipažinę su 
pagrindinėmis Amerikos partijomis ir jų pastatytais 
kandidatais įvairioms valstybės, savivaldybės, teismo ir 
kitoms pareigoms. Kiekvienas balsuos pagal savo sąžinę, 
pasirinkdamas labiausiai mėgiamą kandidatą, tinka
miausią įstatymų leidimo ir administracijos pareigoms.

Gerų žmonių yra visose politinėse partijose. Kraš
to piliečiai turi teisę pasirinkti pačius geriausius.^

Mes patariame savo skaitytojams pirmon eilėn vis 
dėlto balsuoti už lietuvius. Taip pat patariame balsuoti 
už laisvos ir nepriklausumos Lietuvos draugus. Visa 
eilė Amerikos politikų yra labai gerai susipažinę su gimti
nį mūsų kraštą ištikusia nelaime. Jie žino, kad rusai, susi
tarę su naciais, pradėjo karą ir okupavo Lietuvą. Ame
rika tos okupacijos nepripažįsta, bet yusai ir toliau te
beengia lietuvių tautą. Reikia remti tuos, kurie yra pa
siryžę padėti lietuviams atsikratyti okupanto ir gimtinį 
kraštą vėl išlaisvinti.

Įvairiose krašto vietose keli lietuviai kandidatuo
ja įvairioms pareigoms. Visiems vietos lietuviams pata
riame balsuoti už lietuvį Frank D. ’Savicką, demokratų 
partijos kandidatą Illinois senatoriaus pareigoms. Taip 
pat patariame balsuoti ir už Teodorą Allen - Alešauską, 
respublikonų partijos kandidatą sanitarinio distriktd 
patikėtinio pareigoms. Juo daugiau balsų šie du kandi
datai gaus, tuo svaresnis bus jų balsas partijų pasitari
muose ir administracijos įstaigose.'mW'

Illinois seimo atstovas Frank Savickas lietuviams 
jau yra padaręs vertingų paslaugų. Jis domisi Amerikos 
lietuvių gerbūviu ir labai atidžiai seka rusų okupuotos 
Lietuvos gyvenimą. Savickas visą laiką bendradarbiavo 
su Amerikos Lietuvių Taryba ir vykusiai gynė Marquet. 
te Parko lietuvių reikalus. Turintieji teisę balsuoti lie
tuviai turėtų balsuoti už Frank D. Savicką.

It

i

Pr. Itazgailis ir A. Rutkauskas)

Akcija dėl pabėgėliu nuo I
ALT Cleveland© skyriaus val

dyba skubiai parašė laiškus bei 
pasiuntė trumpas telegramas 
Turkijos prezidentui Cevdet Su- 
nay, ministerial pinųininkui Su
leyman Demirel ir Turkijos am
basadoriui JAV-ėms Melih Esen- 
bel, prašant neišduoti P. ir A 
Bražinskų sovietams bei suteik
ti jiems politinių pabėgėlių tei
ses.

Taip pat buvo kreiptasi į JAV 
vyriausybę, prašant užtarimo 
pas turkus.

Spalio 19 d. ALT skyriaus 
valdyba laiškais kreipėsi į Cle- 
velande reziduojančių lietuvių 
veiksnių vadovybes bei Cleve
land© lietuvių organizacijas ir 
kai kurias kitų tautybių grupes. 
Buvo prašoma skubiai siųsti te
legramas bei rašyti Turkijos vy
riausybei. Raginimuose buvo 
pridėti ALT skyriaus pareiški
mų tekstai bei nurodyti adresai.

Spalio 21 d. skyriaus valdyba 
pakartotinai; ragino visas orga
nizacijas tęsti pradėtą veiklą.

Spalio 23 d. skyriaus pirm, pa
darė pranešimą .Cleveland© lie
tuvių visuomenei per Tėvynės 
Garsų radijo programą. Praneši
me jis nušvietė .esamą padėtį ir 
nurodė tolimesnės veiklos planą 
— kaip, kur’ ir ką'daryti.

ciali rinkliava Bražinskų gyny
bai finansuoti, Per pirmas dvi" 
dienas virš šimto Cleveland© lie
tuvių suaukojo, apie puspenkto 
šimto dolerių. Rinkliava, yra tę
siama ir aukos, bus persiųstos

Organizacijos atėjo, į talką. 
Per ALT skyrių sekančios or
ganizacijos pasiuntė telegramas; 
Lietuvių Darbo Federacijos at-

Krikšč. Demokr. Sąj. Centro
Komit., Lietuviai Budžiai, LYS

Turimomis žiniomis telegra
mas taip .pat pasiuntė : Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba, Liet. Atgimimo S-gos Vyr.

Vald., Liet. Fronto Bičiulių Cen
tro Valdi, Uet. Bendruomenės 
Ohio Apygarda, Amer. Liet. 
Tautinės S-gos Cleve. Skyr., Liet. 
Krikšč. Demokr. Cleve. Skyr.,

rikos Liet. Konservatorių Klu
bas, Lietuvių Klubas, Lithuanian 
Village, Vengrų Laisvės, Kovo
tojų Sąjungos Cleve. Skyr.

P. Juozo Stempužio pastango
mis, telegramas taip pat pasiun
tė Amerikos Lenkų Kongreso 
Ohio Skyrius, Cuyahoga Apskri
ties Tautybių Sąjūdžio pirm. 
Ralph Perk.

ALT Skyriaus Valdyba dėko
ja visoms organizacijoms ki> 
rios prisidėjo ir visiems savo 
talkininkams.

Lietuvos Steigiamojo Seimo 
50 metų sukakties minėjimas 
įvyks š. m. gruodžio mėn. 13 d. 
šv. Jurgio liet, parapijos sa-

ALT Cleveland© Skyrius nu
mato pastatyti Lietuvių Tautos 
Genocido parodą Cleveland©, —- 
sekančių kelių mėnesių bėgyje.

Aukos Bražinskų gynybai
ALT Cleveland© Skyrius ren

ka aukas p. P. ir A. Bražinskų 
gynimo išlaidoms padengti. Vi
sos aukos bus persiųstos ALT 
Centro Valdybai, kuri organizuo
ja šio reikalo finasavimą.

Aukos galima persiųsti skyr. 
yald. iždininkui p. Palonui, 518 
Catalina Drive, Akron, Ohio 
44319; skyr. pirm. A. Pautie- 
niui, 2733 East Overlook Road, 
Cleveland, Ohio 44106 arba įtei- 
ti bet kuriam iš skyr. valdybos 
narių prie abiejų liet, parapijų 
bažnyčių po sekmadienio šv. mi
šių (sumos).

ALT Cleveland© Skyriaus 
' Valdyba

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 53 metų sukakties mi
nėjimas įvyks sekmadieni, 1971 
mr vasario mėn. 14 d. Naujos 
liet, parapijos salėje.

Papildomos aukos Lietuvos 
laisvinimo reikalams: .

Guoda . Stubgytė - Carpenter, 
Cleveland© veikėjų J. ir V. Stuo- 
gių dukra ir buvusi ALT sky
riaus sekretorė prisiuntė $20

KODĖL VAIKAI LABIAU 
GIMSTA PAVASARIAIS?

HOUSTON. — New Yorko 
miesto moterys žymiai daugiau 
patampa nėščios rudenį' taegu 
bet kuriuo kitumetų laiku, Vie
šosios sveikatos asociacij os ■ pa
reigūnai savo statistinių studi
jų rezultatus pranešė Houstone 
vykstančiai tos asociacijos kon
ferencijai. Tatai'nustatyta vi
sų etninių grupių moterų tar-

Kiti aukotojai,' kurie dar ne
buvo paskelbti:

Po $10: L. Keženįus, P. Skar-

Po $5: VI. Matulionis ir A. 
Rutkauskas.

Visos aukos bus pasiųstos 
ALT Centro Valdybai.
ALT auka Lietuvių Studentų 

Sąjungai

ALT- Cleveland© Skyrius pa
rėmė LSS C. V. su $25 auka. 
Prie šio dar prisijungė 5 valdy-
bos nariai su $5 auka (L Bub
lienė, A. Jonaitis, A Pautienis,

rios nėščios pasidaro dažniausiai 
gegužės ir birželio mėnesiais. 
Dr. Jean Parker, viena iš tų ty- 

'■ rinėtojų, pabrėžė, kad tos rū- 
■ sies tyrimas esąs pirmas toks 
istorijoje if galėsiąs -turėti 
reikšmės šeimų planavimui.

“Mes iki šiol manėme, kad 
apsivaisinimui tinkamiausias se
zonas yra pavasaris, kuomet jau
nų vyrų fantazija palinksta į, 
meilę”, stebėjosi daktarė Par
ker. -M •-■<. •■-

"NAUJIENOS" KIEKVIENI

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS
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For Judges of the Cfrcuft Court Vote

JAMES C 
MURRAY

ANTHONY J. 
KOGUT

LOUIS J. 
GILBERTO

? *
. s

HERBERT A.
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ALBERT S. 
PORTER

JAMES E. 
STRUNCK

JAMES M. 
BAILEY

ROBERT A. 
MEIER III

VINCENT w. 
TONDRYK

CMz»m jMdfda! CommlttM, 
t W. WashtaGtoa Blvd. Chicago 
tOMrawnc GaafcnirWacbowaid,

Elect Judges with Integrity.. .Ability.. .Experience
AH Rated “Qualified’-Chicago Bar Association

For Judges of that 
Appellate Court

RAYMOND K. 
BERG

KENNETH E. 
WILSON

HARRY G. 
COMERFORD

GEORGE J 
SCHALLER

DANIEL J
McNAMARA

HENRY W. 
DIERINGER

.r

EARL E.
STRAYHORN

Mh

VOTE DEMOCRATIC NOV: 3,1970
-:W 
:. fe

For Associate Judges of the Circuit Court

PHILIP A. 
FLEISCHMAN

* W

MAYER 
GOLDBERG

GEORGE N
LEIGHTON

PAUL F. 
ELWARD

■ '■ I

MAURICE D 
POMPEY

JAMES A 
GEOCARIS

THOMAS A. 
McGLOON

FRANCIS S. 
LORENZ



PERKRAUSTYMA1

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ

kitose Chicagos dalyse ir prie

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

Call: Frank Zapelte 
J20816 W. 95th St. 

GA 4-8654

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2150 West 63rd St, Chicago, HL 60629 

Telefj PRespect 6-5084

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WA(brook 5-8063

2512 W. 47 ST. — FR 6-1990 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Apdraustas perkraustymat 
H ivairiy atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 We 34 Place 

Tolu FRontiar 6-1882

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protatai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba ko|otnt 
(Arch Supports) ir L t

AKIŲ, AUSŲ, NOSĮ 
IR GERKLES LIGOS 
PRHAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso teMu PRospoct 8-3229

RnM. folefu WAibrook S5076 -
Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto. 
io T iki 9 vai. vak, Treč. uždaryta, 

ligonius priima tik susitarus.

DR. K. G. BA1UKAS 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S®. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal wsi turimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

TeteU PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniai, 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexidu 3*8-2233 
OFISO VALANDOS.

STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

Našlių Našliukių Draugiško 
Klubo banketas sekmadienį, 
spalio 18 d. Palonia grove sa
lėje labai gerai pavyko. Sve
čių bei klubo narių prisirinko 
pilna didžiulė salė ir visi pui
kioje nuotaikoje šauniai paba
ldavo j o.

Prieš pradedant turtingų va
karienę visų sutartinai pagie
doti Amerikos ir Lietuvos him 
nai.. Klubo pirmininkė Mary
tė Neberieza po trumpų žo
džių pakvietė klubo finansų 
raštininkę Onutę Condux pra
vesti banketo programą, kuri 
susidėjo iš pagiedotų himnų ir 
trumpų kalbų. Vedėja Onutė 
iš eilės pristatė visus klubo val
dybos narius, kurie savo pasi
sakymuose pareiškė džiaugs-

COMPLETE REMODELING 
Porches • Roofing & Siding. 

Bldg, violations corrected. 
Free Est.

Ask for AL 465-1517

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CIARA
2709 W. 51st STREET

Tel.: GR 6-2400 i
ral. pagal susitarimą: PirnL. ketv. 

T. an trad, penki 10—4, ii 
šeštad. 10—2 vai.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

HOME INSURANCE

GI 8-0873

DR. W. M. EISiN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS į 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS m LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda. ' 

L RUDIS Tel. CL 4-1050

KELIONĖS Į LIETUVĄ

CALIFORNIA SUPER SERVICE &
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE."v.

CHICAGO, ILL. TEL. Vi 7-9327
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rezu PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A Š
Priimu tik susitarus.

Valandos: pirmact,- ketvirtai, 5—8, 
, antrad. 2—4.

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė butų 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile-

JUOZAS (JOE) JURAITIS 
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši 
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę , 

mechanikai, vilkikas. &

RICHMOND AUTO SERVICE
Ofiso teL: HE 4-1818 «rb6<RE 7‘9700irįūtė ir Laima tuiieckienė.^ Visaiske*, -**~2934 West 63rd St.

lizinai- vailrol*>io Ir-roinlrifėc i “ * ' *■ .'A _■ vSfe.Riridenciibs: PR 64NI01.

" DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET % 

VALANDOS: Pirmad. ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo. 9 iki 12 vži 
Trečiadieniais uždaryta,_

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71št St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
.. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 WEST 63rd ST.
VaL: antrad_ nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.
Ofiso teiefu 776-2880

Naūies rėz. tolėf.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgiįe 

Ofisas 2750 West 71st St.
Tol. 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

z ' uždaryta.
Rez. toU WA 5-3099

lionės reikalais kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ąve.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353 i- - ' v.;
—-J

A. & U INSURANCE & REALTYį

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 34775 
(Currency Exchange įstaigoj) K 

Pigūs automobilių draudimai. '■

sveciauu 
už skaitlingą atsilankymą. Ke 
lėtą politikierių pristatė mūsų 
visuomenininkas Stanley Mo
lis. Politikieriai trumpais žo
džiais sveikino Našlių Klubą ir 
klubo svečius. »

Dar buvo įdomus numeris 
kai pirmininkė įteikė tradici
nes pinigines dovanėles trims 
poroms, kurios būdamos naš
lių našliukių klubo nariais šie
met apsivedė. Vienas iš apsi
vedusių žymių klubo veikėjų 
buvo Frank Strakshus. Kaip vi 
stems kalbėtojams, taip ir šei
myninio jgyvenimo naujaku
riams publika nepasigailėjo 
gausių aplodismentų. Mums 
bevakarieniaujant Jurgio Jo
niko orkestras švelniu tonu 
grojo įvairias gražias melodi
jas.

Turėjau progos su daugeliu 
susitikti „bei pasikalbėti. Di
džiumoje tai buvo organizaci
jų veikėjai,, politikierių, biz
nieriai, artistai, spaudos beh- 
dradarlįiaĮ, dainininkai, tarp jų 
ir Al Brazis bei kiti, kurie daž
nai matomi mūsų organizacijų 
parengimuose ir yra geri.lietUr 

gį yriškų kultūrinių darbų ^rėmė
jai. Galiu pasakyti, kad visi 
bankete dalyvavusieji liko pil
nai patenkinti. Dabarriašlių 
našliukių pastogėje tyku — ra 
mu, nes reikia pailsėti iki šeš
tadienio lapkričio 28 d.-ruo
šiamo .linksmo baliaus Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St.

• Klubo eilinis susirinkimas 
įvyks penktadienį, lapkričio 13 
d. irgi Hollywood salėje nuo 8 
vai. vakaro. Nariai prašomi 
gausiai susirinkti bei naujų 
kandięįatų- atsivesti. - ū;’

Praeitas, susirinkimas'jspalio 
9 d. pirmininkaujani-Marytei 
Neberiežai gražiai praėjo. Prie 
klubo prisirašė ir plojimu bu 

priimta Petronėlė Babilius, 
kuri r^toĖmoj praeityje daug 
darbavosi Suvalkiečių" draų- 
gijojeį^aip gera sceniškų vei
kalų vaidinto j a ir choro daini- 
n in k ė. Gerai, kad.mes turime 
labai .darbščią finansų-rašti
ninkę Onutę Condux,.- ji visus 
didžiuosius surištus 'su banke
tų darbuss-sekmingai ątlikoį

Piknikas rugsėjo 20 d., komi 
sijos pranešimu gerai pavyko 
ir išįfpadąryfo pehjo. paskiria 
po-$25 Naujienoms^ Sandarai, 
Margučiui ir Daukšais. Pini-

CICERO BAtiiNfiižAi 

SKUBA BAIGTI VAJŲ
Trumpėja rudens dienos, 

trumpėja ir Balfo vajaus ter
minas. Spalio mėnuo buvo 
Balfo mėnuo. Lapkričio mė
nesį lietuviškoje veikloje jau 
kiti planai ir darbai. Todėl 
mes turime sukrusti ir pasku
bėti baigti vajų. Dvidešimt 
aukų rinkėjų, darbščių bitelių 
talkininkauja Balfo vajui Ci-i 
cero. Dalis rinkėjų (S. Bikul-’ 
čius, S. Didžbalienė, O. Galvy 
dienė, Gegevičienė, L. Griauz- 
dienė, A. Laniauskienė V. šu- 
manienė) savo darbo lauką 
jau apskrido ir ratuotos svarų 
nešulį atnešė i Balfo aruodą.

. Dauguma Cicero kolonijos 
gyventojų yra dosnūs ir nuo
širdžiai dalinasi duona su al
kanaisiais. Be profesionalų ir 
verslininkų, pavyzdingai lie
tuvišką pareigą atlieka ir ki
tų užsiėmimų žmonės, paskir
dami Balfui vienos ir daugiau 
dienų savo uždarbį (J. Gužai
tis, X Bekeris ir kiti). Rinkėjai 
stengiasi visus aplankyti nė 
vieno lietuviškos pastogės ne
palik įi. Tačiau, jei kurių bū
ti^ dar neaplankę, tai galėjo at 
sitikti dėl netikslių adresų ar
ba nieko namuose nerasta. To
dėl ptad antrą kartą žygio 
nereiktų kartoti, maloniai 
kviečiame numatytą auką pa
siųsti paštu St Anthony Sa
vings and Loan Ass. 1447 S. 
49th Ct, Cicero, Ill. arba ten 
pat asineniškai įteikti prie lan
gelio. Balfo S-tos Nr. 21203.

Nelikime nei vienas neatli
kę šios svarbios pareigos, pa- 
gelbstint lietuviams mūsų tau
tos likimo perblokštiems. Ne
žinome nei dienos nei valan
dos, kada ir mus pačius nelai
mės.*, gali ištikti, bet kai susi- 
laūkšime pagalbos, džiaugsi- 
riiės^ kad kadaise buvome pa
gelbėję kitiems. M.

DIRBTINIS CUKRUS
Japonių mokslininkams pavy

ko gauti iš naftos cukrų. Tiesa, "ar r ' *

didelė padėka priklausė klubo

aėmusi balsą, pareis 
ažų suprtttimų, kad,

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Harlem Ave. 586-1220

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET ?
TeL: REpublic 7-1941

aukštesnė, negu 'įprasto cuk
raus. Tačiau mokęlinmkai tiki- 
si, patobulinę technologiją, žyr 
miai sumažinti dirbtinio cukraus 
savikainą. - ■. ’•

■ JJL...:,.2 ,,L jiuA -l-r—

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef. GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NAUJOJI ŠERMENINĖ
De Young - Vroegh Funeral 

Home
649 East 162nd Street

South Holland, Illinois

Leonard Funeral Home 

10821 S. Michigan Avenue 

Chicago, Illinois

Turime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

EUDEIKT
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviyrfirėktoriai:

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
OfiMs: 2652 WEST 59th STREET 

TeL} PR 8-1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 
... iki XI 2 d.

Ligoniai gali kreiptis pas 
,______ Dr. P. Strimaitį.

DR. Y. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef- HEmlock 4-2123 
R.tid. telefu Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
fei neatsiliepi*, tai telef GI 8-6195

APDRAUDŲ
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-083*
V ■ ■

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST, CHICAGO 
Telef. 434-4660

NOV. 23

NH»

Air AH the Way 

30-Ib. Limit

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius siysti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro paštu. Vė
liau išsiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
' 2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairiv Pre* 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios išsimokei 

jimo sąlygos.
V I č I U S

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

zai, ku 
kė savo
pasak jog^mes viem^iflis rem 
darni galėsime geriau glėbti, 
kad muin£ laikraščiai ir-Radijo 
buvo, yrąar bus labai reikalin
gi klubd^ veiklos pagarsinimui. 

’ ” 'y visas skaitlingas su 
vienbalsiai ^pritarė 

linėtas „’■’’dovanėles, 
ai tytas ^laiškas rilio 

Frank Strakshus,- kuris buvo 
klubo darbuotojas, , bet apsi-

Z'

vedė ir pasitraukdamas iš na
rių tarpo-atsisveikino su val- 
dvba bei. visais klubo nariais.

J, » ■ Z * • . *

Susirinkimą užbaigus turėta 
linksmos vaišės ir Joniko or
kestras grojo šokidms. ?

A. J ūsas

Jos ka 
sirinkima

Susirinkimų ir parengimų 
-.PRO ESI ALAI

"Ji
Garsaus-Vardo Lietuvaičiy Drau- 

gijos s’jsiriHkimas įvyks šį sekma
dienį, lapkričio mėn. 1 dieną Stakas 
salėje, 4600 So. Marshfield Avenue, 
Chįcagoje, 2,vai,'popiet Narės malo
nėkite atsilankyti. .

. 'z'‘-C. Austin, fin. sekr.

— Amerikor Lietuvių Piliečių Pa- 
šalpinis klubas rengia šaunų metinį 
balių, šeštadięnjb vakarą, spalio 31 d’. 
Hollywood Im svetainėj*, 2417 W. 43 
St. Pradžia 7^val. vak. Bus skanių už
kandžių ir gardžių gėrimų. Gros An
tano Valiūno* orkestras.. Prašo visus 
atsilankyti ir smagiai laiką praleisti, i

Komisija ir Valdyba

— Lietuvių Metery Piliečių Lyga 
rengia smagų “Bunco” ir kortų pobū-
vi sekrųadienį, lapkričio 1 d. lietuvių 
Auditorijoj, mažojoj salėj. Pradžia 2 į 
vai. po pietų. Bus skanių užkandžių, ■ 
veiks bufetas ir bus gražiu dovanų.' 
Prašo visus atsilankyti

Komisija Ir Valdyba

— Chicagos Lietuvių "Kęstučio" pa
šalpos klubo mėnesinis narių susirin
kimas įvyks sekmadienį, lapkričio 1 d.
1 vai. p. p. Hollywood svetainėje, 2417 
West 43rd St Valdyba

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
~ Telefonas: LAfayette 3^0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI-. 
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURiME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

MARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

SKAITYK "NAUJIENAS* - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

asa

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

KONSTANTIN ANDRIJAUSKAS
Mirė 1970 metų spalio mėn. 8 dieną ir palaidotas Lietuviu šv. 

Kazimiero kapinėse.
Velionis Konstantin Andrijauskas negali atsidėkoti tiems, kurie 

suteikė jam paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį į amžinybės vietą 
Todėl mes, atmindami jį ir apgailėdami jo mirtį, dėkojame draugam^ 
atvykusioms Į šermenis, atsiuvusiems gėlių, uzpirkusiems mišias ir 
aukas American Cancer Society ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame šv. Panos Marijos Gimimo parapijos bažnyčios kuni
gams, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą.

Dėkojame Laidotuvių Direktoriui Donald Petkui už mandagu ir 
tvarkingą patarnavimą.

Dėkojame karstanešįams’ nimešiBiems.'jį; 4 amžinojo poilsio vie
tą, ir visiems laiaotuvese dalyvavusiems giminėms, draugams bei pa
žįstamiems. O Tau, mūsų mylimasis, sakome; Ramiai ilsėkis šaltojoj 
žemelėj.

Nuliūdusi lieka:

ŽMONA

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, DI. Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET^
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

ĮBM88P?rr"
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HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

J. ?T'„ '.I1.1.1!' ,'t—■___ .-’.J

HELP WANTED MALE-FEMALE
Reikia Darbininkę ir Darbininkių

sek-

Įvyksta šį savaitgalį 
Navy Pier. Chicagoje

^ Ateinantį šeštadienį ir 
Sinadienį, spalio 31 d. ir lapkri
čio 1 d., Navy Pier, Chicagoje, 
Stengiama vienuoliktoji metinė 
Zvisų Chicagoje gyvenančių tau- 

* >tinių grupių paroda — mugė, ku- 
grioje 44 tautybių žmonės parodys 
Jšavo geriausias tautines savy- 
fbes ir ypatybes meno, rankdar- 
įbių, tautinių šokių, dainų, muzi
kos, maisto gaminių ir kitokiais 
^tautinės kultūros pavyzdžiais. 
gParoda-mugė truks abidvi dienas 
jfiūo 10 vai. ryto iki 9 vai. vaka- 
sro Meras Daley, kurs yra dide
lis tų parengimų sponsorius ir 
■patronas, kviečia visus skaitlin- 
*gaj dalyvauti, ir pats dalyvaus.

Parodoje-mugėje su visu,* ką 
^turėdamos geriausio parodyti, 
/dalyvaus šios tautinės grupės:
S 'Amerikos indėnai, asirai, ar- 
Žnėnai, baltgudžiai, juodieji ame
rikiečiai, bulgarai, kinai, kroatai, 
tčekoslovakai, prancūzai, vokie- 
sčiai, britų imperijos dukterys, 
^graikai, gvatemalai, vengrai, in- 
2dąi, airiai, Isle of Man gyvento
jai, italai, japonai, korėjiečiai, 
latviai, lietuviai, meksikiečiai, 
Rolandai, pakistaniečiai, perujie-

čiai, filipiniečiai, lenkai — bent 
nuo šešių organizacijų, portori- 
kai, serbai, slovakai, slovėnai, 
švedai, turkai ir ukrainiečiai.

GRAŽIAI PAMINĖS
VĖLINES

/»/- ■* • "'v' ’■* v _ •••• •

Sekmadienį kazimierinėse 
kapinėse ir per Lietuvių TV 
bus paminėtos tradicinės vėli
nės. Minėjimą ruošia Algio Re 
gio vadovaujamas Komitetas 
Pasauliečių Teisėms Apginti ir 
L. Giedraitienės vadovaujama 
Sklypų Savininkų Draugija.

Bus kalbos, maldos ir gies
mės kazimierinėse prie naujo 
paminklo. Bus maldos jėzuitų 
namuose, o vėliau Lietuvių Te 
levizijoj bus gražiai paminėtos 
lietuviškos tradicinės vėlinės.

Arkidiocezija norėjo panai
kinti šias lietuviškas tradici
nes šventes,
rvže neleisti kitiems naikinti Ii 
kvbinių ir

šeštadieni bus pasakytos kai 
bos per lietuvių radiją. Daly
vaus Dr. K.. Bobelis, kun. Abro
maitis, kun. V. Zakarauskas ir 
kiti čikagiečiai.

Visi kviečiami šiame tradi
ciniame Vėlinių minėjime da
lyvauti. Komitetas

Gatvių vaikai šaudosi
Ketvirtadienio vakarą būre

lis paauglių nušovė gatvėje 
lies 1536 S. Lawndale Avenue 
14-metį Andy Dear, gyv. 1556 
S. Spaulding Ave. Vėliau Max 
well Street policijos detekty
vai suėmė vieną paauglį ir ieš
ko kitų, priklausančių ‘‘juodų 
jų tūzų” gaujai. Nušautasis 
berniukas buvo vienas iš 11 
Dear vaiku. C

REIKALINGI PATYRĘ VYRAI IR MOTERYS 
BONAZ OPERATORIUS, KAILIŲ L'ŽBAIGĖJAS, 

SIDABRO KALĖJAS, VYRIŠKŲ RCBŲ PRITAIKYTOJAS 
. s . (Anglų kalba būtina) 

SKRYBĖLIŲ SIUVĖJOS
Pilnas laikas, darbas nuolatinis, darbo valandos diena ir 5-kios dienos sa
vaitėje. Tarnautojams įvairūs priedai ir taip pat 20% nuolaidos prekėms. 

KREIPTIS Į SAMDYMO OFISĄ 10 AUKŠTAS

North State Street'

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

bet lietuviai pasi-

tauliniii tradicijų.

ČIA AUTOMOBILIAI IŠLYGINAMI IR NUDAŽOMI

Darbas atliekamas sąžiningai, gerai prityrusių specialistų. 
Kainos prieinamos. Darbo valandos nuo 8 vai. ryto iki’5:30 
vaL vakaro, šeštadieniais nuo 8 vai. ryto iki 12:30 vai. p. p.

Savininkas lietuvis.

-F1- ČIKAGOJE, 3518-24 West 63rd ST. TEL. 776-5888

1 COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
r - A (Licensed by VNESHPOSYLTORG) J .

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737 1 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. —Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. i U K A U S K A S

HIGH RATES

Michigan ežere 
verta meškerioti

Niekuomet meškeriotojai 
nuo Michigano ežero krantų 
nebuvo turėję tokių laimikių; 
kaip šį rudeni. Pranešama,' 
kad nuo New Buffalo, MichĄ 
iki Green Bay, Wis. pagauna 
“milžiniškų” rudųjų upėtakių, 
pliengalvių ir vaivoiykštini^ 
upėtakių, coho lašišų ir kitų, 

Vienas čikagiškis Bob-,Sapp 
meškeriodamas nuo kranto 
prie Winnetkos savo “spinin
gu” sugavo 27 colių 11 svarų ir 
3 uncijų rudąjį upėtakį, paim 
damas ligšiolinį didžiausio upė 
takio rekordą, kurs ligšiol bu
vo 7 svarų ir 11 uncijų, pagau 
tas praeitą liepos mėnesį. Sapp 
meškerei vartojo “Dardėvlę” 
blizgę.

Tas pats Bob Sapp tą pačią 
dieną pagavo dar 4 svarų vai
vorykštinį upėtakį ir 7 svarų 
lašišą.

Kitoje vietoje, toliau nuo 
Chicagos, būtent nuo federa
linio tvenkinio prie Kewanee, 
Wis., Mrs. Judy Mihalka:i, Ar
lington Heights, Ill., per.ma
žiau kaip 3 valandas pagavo 27 
svarus žuvies, .būtent 12 svaru •į* c
ir 6 uncijų rudąjį upėtakį, po 
15 minučių .pagavo.7 svarų ir 6 
uncijiįt, včliaiudąr Sąvarų ir 10 
uncijų'ir 3.švarų ir 4 uncijų ru 
duosiūš upėtakius., /Jos vjras 
per visą ta laiką nepagavo nė 
vienosA.M .

MISCELLANEOUS 
jveirOs Dalykai,

If you can’t

MALE HELP 
COOK WANTED

WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

SGood salary and working 
. e conditions.

DE 7-1300

PAID QUARTERLY

Passbooks 

5’/2% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

r Savings Insured to $20,OCX). — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

I-"-1-1 . —. 1 «
' MOVING — Apdraustas perkraustymas
I Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 

U i n i i ' i r

GREIČIAUSIAS, TAUPINGLAUSIAS IR 
PAPRASČIAUSIAS KELIAS SIŲSTI

Bausmę kunigui Groppi 
teismaspatvirtino

U. S. Ap eliaicij ų ■ teism as Ch:- 
cagoje patvirtino kovingajam 
Milwaukee' katalikų kunigui 
Janies E. Groppi 6 mėnesių 
bausmę už vądbykrimą prptes 
tautu 'grupei, kuręĮį969 riiVriig 
sėjo 29 dieną buvo^ “okupavu
si” ' Wisconsino legislatorą Ma 
disdne. w >V: / V ’ “ Z

Tą bausmę kunigui Groppi 
buvD tiždėjusi .įiaiti legislatūra? 
bet AVisconsiihbįfederal. dist- 
rikto, teismas buvo kun...Grroppi 
paleidęs, aiškindamas, kad le 
gislatūra neturi teisės baūsriiės 
uždėti. U. S. Apeliacijų; tęis: 
mas tačiau nusprendė, kad 
bausti turi teisę, kaip teisėjai; 
taip legislatūra, ir bausmę pa
tvirtino.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MU
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, HL -Virginia 7-7741 f

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

• RE-ROOFSĮG • c r
• HOT* ASPHALT 

'
• BONDED and INSURE 

įBOOFINGijĘO.

8 / A-ACCŪRjįfc
Industrial-Residential-Commercial.-1
‘^Repairing Roofs Our.' Specialty” ,

I’’.

HIGH STARTING SALARY
Excellent opportunity with long esta
blished National distributor of Musical 
instruments. Required good typing 
— -knowledge of shorthand helpful.

< COMPANY BENEFITS

Z 427-0559

2735 WEST 71st STREET

Call 315-0880

“SYVORY

Painting

Cement

FL 2-1410 arba

Also
► Decorating • -Cšspen 

^Interior & Exterior 
Free Estimates.* Guatfeht 
carpentry, Plastering-& I 
and general maintenan

Call for app’t

c /^nded, Bisi^eid K 
* , No job toe siriall < 

772-5449 - 
.l;.-.

GENERAt-šCĄi^NTESCį 
. Recreation &dbm|. s/* , 

Room additions/
Off fees. Free? estimate. W 

CaU PATRICK^, 'll - 
, .'’M'

’ ROOFS R]MLr.1l

Ęeįpsas Roofing & Siding 
j^/bAYOR

* 652-9 _
Aluminum siding - Soffit & Fascia 
/ Chimneys Repaired-Rebuilt /

paintinct • - / * 4 
AND PAPER HANGING, 

finest .workmanship, no job 
too small.

Chimneys Repaifed-Rebuilt

į- 544-7788.
Tv

" COOK WANTED

Good salary and working 
conditions.

Call chef
4? DE 7-1300

RESTORANAS - VALGYKLA. Nau
jas namas, labai geras biznis, inteli
gentiška klijentūra, labai gera vieta.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metų, 43 
pėdų sklypaas, naujas garažas, erdvūs 
kambariai, Brighton Parke.

11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE .

2737 W. 43rd STREET
’ CL 4-2390REIKALINGA 

menamų šeimininkė 
—jįDidelis privatus kambarys ir 

50 idol, per savaitę. 
,/;50 mih. nuo Chicagos 

Tel.^375-3121 arba 219-933-0700 
. Iki 2 vai. popiet (abiems butams.

- kyklu ir krautuvių. Savininkas isva-I 
Įkainavimų, 

live in, own room, assist elderly gent- 1 
leman & working daughter — Light Į

DEPENDABLE, woman

housekeeping. Salary open. Good 
- home for right person.

Must speak some English. ' 7 
North Side. References.

622-1876
------------ • -■ -

GENERAL OFFICE
Light .typing, filing, general office 

work. Nice . place to work.
’ / <29- I'-' ' ;____ _

: * ^APPLY IN PERSON 
COMMODORE INN

5547 No. KENMORE AVE.

BRIGHTON PARKO CENTRE 
Dviejų aukštų mūras. 3 miegamųjų 
butas savininkui. Pilnas beismantas. 
Nauja gazo šilima karštu vandeniu 

Arti bažnyčių, mo-

žiuoja. Pasinaudokite labai pigiu 
___ 2___ Skambinkite stebklada- 

riui. Skambinkite MICHAELS dabar. 
Kalbame lietuviškai.

RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūra 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūi 
garažas, arti ofiso. $29,500.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausa 
švarus, iš gerų rankų. Marquette Pa 
ke. $44,000.

2 BUTŲ, 14 metų modernus mūra 
3 auto mūro garažas; Marquette Ph 
ke. $36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kai 
naujas. Geros pajamos, arti mūši 
$19.600.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsv 
plytų apartamentinis. Patogūs butą 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. N; 
mas išsimoka per 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS. Švarūs ir graži 
2 butai. 5 ir-3 kambariai, garažai 
arti 71-mos ir California. Kaina -tii 
ka —$25.000.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo m< 
diš. modernios kabinetų virtuvės i 
ceramic vonios. 2 ‘šildvmai. garažai 
arti mūsų — naujam Marquette Pa: 
ke. $37,800.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-720

. jGIRL FRIDAY ;
$440. Must have good typing skills 
— Phone work. Variety of duties ’iso 

2 top secretarial positions.
Salary open.

' ,2474304
B HOLMES. * ASSOCIATES
* 4369<So: ARCHER

: Floor. • ,

NORTHBROOK, OPEN SUNDAY 
12—5 PM. BY OWNER 

1616 FERNDALE
3 bedroom bi-level. Choice district
28. Wooded area. FHA approved. 

Priced Well below market 
Lo 30’s for immediate sale.

475S529
_—————_— —-—-—

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje.
USKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

PERKAME, PARDUODAME, MA 
NOME įvairaus dydžio namus visui 
Parūpiname paskola, visokeriopą ai 
drauda, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS

PRospect 8-5454

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

CICERO •— Geroje apylinkėje 2 bu
tai, 5 ir 4 kambarių. Modernios vo
nios. paneliuoti kambariai, arti susi
siekimo, krautuvių ir mokyklų. Tik 

$20.900.
SVOBODA. 2134 Šo. Šlst Ct, Cicero 

BĮ 2-2162 — LA 1-7038.

PRIE MARQUETTE PARKO

■ savo giminėms į Lietuva ir USSR, yra
nupirkti jiems

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
— SPECIALIŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMUS — 

kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes specialiose 
Vneshposyltorg’o užsienių valiutos krautuvėse.

KOKYBĖ YRA AUKŠTA.
KAINOS ŽEMOS.

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106. — Tel.: (215) 925-3455 

PACKAGE EXPRESS AND TRAVEL AGENCY
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019. — Tel.: (212) 581-772.9 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45 St., New York, N. Y. 10036. — Tel.: (212) 245-7905

■ ar į jų skyrius, ar tiesioginiai į:

— Žinantieji apie Joseph 
Krivį, 1933-35 m. pasižymėjusi 
Čikagos lietuvių .aero klubo 
veikloje, prašomi pranešti ad
resu: E. Jasiūnas 3704 W. 70th 
Place, Chicago, Ill., tel 581 - 
3163.

Ieškomas pasiskolinimui 
m. Kario žurnalo nume- 
kuriame buvo atžymėta

Turintieji maloniai 
pranešti E. Jasiūnui, 
70th Place, Chicago,

All
' r INDUSTRIAL JOBS • i-S

outside & inside.
‘i* (Tool crib & stock areas).

■ 637-3590: ■’
' ' -.'Call anytime.

types of fences, repairs, dog runs 
kennels, free estimates.

SHAMROCK DECORATING .
Don’t waste your money! 

Get sensible prices — 
And get a profesional.

863-0672 •

LAUNDROMAT
.v- .' •' j šyarus 5 kambarių mūras su dalinai

Established business with new užbaigtu 4-tu miegamuoju ir dideliu 
/ -washers-in Melrose Park.
• Must-sacrifice. $8500.

345-2173 & 344-3107

-RENTING IN GENERAL 
Nuo m os

paneliuotu apšildomu priestatu poil
siui ar pramogoms. Teiraukitės apie 
stebuklingai žema kaina. Skambinki

te stebukladariui. ~ 
Skambinkite MICHAELS dabar. 

Kalbame lietuviškai.
254-8500

PALIKIMAS. . 7 kamb., 4 miegami 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazt 
2 automobilių mūro garažas. 50 pėdi 
sklvpas, i vakarus nuo Kedzie. TO 
$20.000./

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu 
alumin. langai, pusė rūsio įrengta. ! 
auto garažas, labai gera vieta. TO 
S23 500 ‘ - : r
^2 PO’ 5% IR 4 KAMB. RŪSY. Šili 

ma gazu. alumin. langai, platus skis 
pas. graži nuosavybė Gage Parke 
$44.500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 -butų namui 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei 
raukitės. ’ .

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū 
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi 
nėrinės virtuvės, nauja šiluma gazu 
Aliumini jaus langai. 2 autn mūrini; 
garažas. Geros pajamos. Marquett< 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SUITABLE FOR COUPLE
5 room apt. 2nd floor, 2 bedrooms 
stove & refrigerator, tile bath & 
Kitchen, wall to wall carpeting, ga
rage. available. Near all transporta

tion. churches, schools.
Nortwest Suburb. 

GL 3-2899

MŪRINIS, 17 metų, pirkėjui 4 kamba
rių butas ir pajamos. Sausas. įreng

tas rūsys. Gera vieta. Pigus. 
Tel. PR 8-6916 •

1% AUKŠTO modemus kampinis mū 
ras. 5 kambariai apačioi. 4 viršui — 
abu po 2 miegamus. Idealus paja 
moms ar 2 giminingoms šeimoms 

3300 WEST 63 PLACE

IŠNUOMOJAMI 4 KAMBARIAI 1-me 
aukšte 2 pensininkam arba 2 vyresnio 
amžiaus asmenims Brighton Parke. 

Tel. VI 7-8985.

PODAROG1FTS, Ine.
i 220 PARK AVE. SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 
į TEL.: (212) 228-9547

PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų išpildymo, už
sakykite TIKTAI per viršuje išvardintas firmas ar jų skyrius, 
kurios yra oficialiai pripažintos atstovauti Podarogifts, Ine.

■ i " ............................................................... ....... ■ —

_ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— SATURDAY, OCTOBER 31, 1970

1935 
ris, 
Lietuvos aviacijos 20 metų su
kaktis, 
prašomi 
3701 W.
Ilk, tel. 581 - 3163.

— Pabėgėlių Brązinskų rei
kalams lietuviškoji visuomenė 
ir organizacijos prašomos ir 
toliau neužmiršti savo para
mos. Aukos priimamos Alto 
biure, 6818 S. Western Ave.

— Spaudos mėnesio proga, 
Radijo Forumas, vadovauja
mas Marijos ir inž. Antano Ru
džių, lapkričio 14 dieną skiria

visą programą Spaudos mėne
siui garsinti. Vyfc Kasniūnas 
bus tos programos "Vedėjas, o 
ją paruoš LB Chicagos apygar 
dos Spaudos mėnesio vadovas 
žurn. J. Vaičiūnas.

— Visi lietuviai kviečiami 
aplankyti Derliaus šventės pa
rodą spalio 31 ir lapkričio 1 
dienomis Navy Pier. Dalyvaus 
daugiau kaip 20 tautybių, tar
pe jų ir lietuviai. Lietuvių 
skyrius bus atstovaujamas pa
viljonu ir kepsnių stalu, šį 
darbą vykdo LB čikagiškės 
apygardos valdyba, o vyriau
sias tvarkytojas A. Juškevičius, 
valdybos vicepirmininkas. Pa 
rodą atidaryta nuo 10 vai. ryto. J.

♦ Paieškomas Bronislovas 
Bružas, gyvenęs ilgus metus 
Chicagoje. Jį norėtų surasti Lie
tuvoje gyvenantis Juozas Juška. 
Bronislovą Bružą prašome tuo
jau atsiliepti. Jeigu jo nebūtų 
gyvo, tai Bružo draugai ar pa
žįstami prašomi paskambinti

ATDARAS APŽTTtRĖTTMUI 
RYTOJ NUO 2 TRI 5 V. D P. 
1905 So. 51st AVE.. CICERO 

Puikus, mūrinis "income” bungalow. 
5% kambariu ir jaukus 3 kambariu 
butas pastogėje. Pilnas rūsys gazo 
šiluma. 2 mašinų garažas. Viskas 
naujai uertvarkyta ir modernizuota. 
Kitu laiku bus galima apžiūrėti 

, anksto susitarus
TELEFONAS 656-2234

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

tik iš

WANTED TO RENT 
laiko butu

IEŠKO 3 ARBA 4 KAMBARIU BUTĄ 
■be baldu. Marquette Parko apylinkėje 
I dviem pensininkam.

Skambinti 434-3289.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus H 
su rūšių namo apšildymo pečius ii 
air-conditioning Į naujus ir senus na. 
mus. Įrengiu vandens boilerius ii 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie 
karnas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai..
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

♦ Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pirkėjui dera, 
Jisai eina tik pas Tverą.

(Pr.)

SHOP AT HOME-
. INTERIOR

DECORATING
• BY STEPHANDS

We come to your home with samples. 
No obligation. Unique vinyl & cork 
wall coverings. Original specialty 
items made. Minor remodeling.- Arts 

& Antiques for sale and repaired.

Call 485-1485

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir-pataiso- 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


